
A Magyartanárok Egyesületének 
egységes szerkezetű 
ALAPSZABÁLYA 

I. Általános rendelkezések 

Az Egyesület neve: 
Az Egyesület rövidített neve: 
Székhelye: 
Az Egyesület nyilvántartási száma: 
Jogállása: 

Magyartanárok Egyesülete 
ME 
1053 Budapest, Károlyi utca 16. (Petőfi Irodalmi Múzeum) 
7567 
Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi 
személy. Az Egyesület alapító tagjainak 
nyilvántartásáról szóló lista az Alapszabály 1. számú 
mellékletét képezi. 

Az Egyesület honlapja: http://www.magyartanarok.freeweb.hu 

Működése kiterjed az ország egész területére. 

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése alapján közhasznú 
tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 
megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága 
kimutatható, és amely civil szervezet. 

Az Egyesület iskolatípustól függetlenül minden magyartanár és a magyartanítás szakmai 
érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai 
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internetes 
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
Az Egyesület szolgáltatásait bárki, korlátozás nélkül igénybe veheti. 

1.1 Az Egyesület célja 

Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely közhasznú 
tevékenysége során az alapszabály jelen pontjában a tagok közös, felsorolt tartós céljainak folyamatos 
megvalósítása iránti tevékenységet valósítja meg. 

Az Egyesület célja 
a) a magyar nyelv és irodalom tanításában részt vevő tanárok szakmai információcseréjének 
szervezettebbé tétele, 
b) a magyartanítást érintő oktatáspolitikai - oktatásirányítási dokumentumokkal kapcsolatos 
vélemények gyűjtése és képviselete, 
c) oktatásirányítási dokumentumokkal kapcsolatos felkérés alapján állásfoglalások készítése, 
d) az oktatás, a magyartanítás színvonalának emelése, konferenciák, képzések és tanári 
öntevékenység révén, 
e) az oktatási és nevelési intézményben tanuló diákok személyiségének, képességeinek 

magas szintű fejlesztése tanáraik révén. 

A fenti célok közül a d) pont megvalósítja a nemzeti köznevelésről szóló törvény 19. § (2) e) 
pontjában felsorolt közfeladatot, míg az e) pont megvalósítja a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény 4. § 1. c) és g) pontjaiban felsorolt közfeladatokat, és ezáltal közfeladat megvalósítását 

1. Az Egyesület célja és feladata 

http://www.magyartanarok.freeweb.hu


szolgálják. Ezen célok, illetve a célokat megvalósító tevékenységek közhasznú tevékenységeknek 
minősülnek. 

1.2 Az Egyesület feladata 

Az Egyesület a magyartanítás érdekeit szem előtt tartva jó együttműködésre és szakmai kapcsolatra 
törekszik más, a magyartanárokat tömörítő, az anyanyelvi műveltség ápolásában, illetve a közoktatás 
egyéb területein érintett szervezetekkel. 

Az Egyesület előadásokat, vitákat szervez, szakmai műhelyeket működtet, szakvéleményt ad, 
rendszeres szakmai konferenciákat szervez, szolgáltatásokat nyújt tagjainak és az érdeklődőknek, 
szükség esetén fellép a szakma érdekében. 

II. Egyesületi tagság, az egyesületi tagok felelőssége, egyesületi tagdíj 

1. Az egyesületi tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

1.1 Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 
követően a rendes vagy a pártoló tag belépési kérelmének a Választmány általi elfogadásával 
keletkezik. A Választmány a belépési kérelemről köteles a kérelem benyújtását követő 
választmányi ülésen határozni. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, azonban a tagok 
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak. 

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és a magyartanítással közvetlen vagy közvetett 
szakmai kapcsolatban áll (pl. általános vagy középiskolai magyartanár, magyar szakos egyetemi vagy 
főiskolai hallgató vagy oktató, könyvtáros, pedagógiai újságíró, irodalomkutató, olvasáskutató). 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes- vagy jogi személy, aki 
adományaival vagy szellemi javaival segíti az Egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván 
részt venni. 

1.2. A tagsági jogviszony megszűntetése: 

1.2.1 A tagsági viszony megszűnik: 
- a tag kilépésével, 
- a tagsági jogviszony Egyesület általi - harmincnapos határidővel, írásban történő -
felmondással, amennyiben a tag nem felel meg a jelen alapszabály 1.1. pontjában előírt 
feltételeknek, amelyről a Választmány dönt, 
- a tag kizárásával, 
- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

A tag kilépése estén a tagsági jogviszony megszűnésének időpontja a kilépés bejelentését követő 
15 nap. 

1.2.2. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. 

1.2.3. A tagnak jogszabályt, az Egyesület jelen alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Választmány - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. 
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A tag kizárását kimfflidó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít. 

2. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 

2.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

2.1.1. A rendes tagok jogai: 

az Egyesület tevékenységében részt venni; 
az Egyesület Közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni; 
részt vehet a szakmapolitikai tanácskozásokon; 
megválasztás esetén az Egyesület testületeiben tisztséget viselni és másokat tisztségekre 

megválasztani; 
a Közgyűlés és az Választmány összehívását kezdeményezni; 
a Közgyűléshez és a Választmányhoz javaslatokat benyújtani; 
az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, valamint - szavazati joggal - a határozatok és 

ajánlások meghozatalában részt venni; 
bekapcsolódhat a szakmai munkába, javaslatokat tehet újabb munkaformák létrehozására; 
az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 
az Egyesület tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni; 

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat csak személyesen, jogi személy tagjai 
bejegyzett jogi képviselőjük útján gyakorolják. 

2.1.2. A rendes tagok kötelezettségei 

Az Egyesület rendes tagja köteles a jelen alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére. 

A rendes tag kötelezettségei: 

az Egyesület céljait támogatni, és munkájában rész venni; 
az Egyesület alapszabályát betartani, és a döntéseiknél az Egyesület határozatait, ajánlásait 

figyelembe venni; 
az Egyesület munkájához szükséges - az üzleti titok fogalma alá eső - információkat 

rendelkezésre bocsátani; 
az Egyesület üzleti titkait megőrizni; 
tevékenységükben az Egyesület többi tagjainak érdekeit szem előtt tartva az együttműködés 

szellemét erősíteni; 
az etikai normákat betartani; 
rendszeresen tagdíjat fizetni; 
nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 

2.2. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

A pártoló tag jogaira a rendes tag jogairól és kötelezettségeiről írottak érvényesek, az alábbi 
eltérésekkel: 
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- a pártoló tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, 
- egyesületi tisztségre nem választható, és nem rendelkezik választói joggal javaslatokat és 
indítványokat tehet, de szavazati jog nem illeti meg, 
- köteles az együttműködési megállapodásban rögzítettek teljesítésére, 
- a pártoló tagot, amennyiben jogi személyről van szó, alakszerű meghatalmazással ellátott 
meghatalmazottja képviselheti az Egyesületben. 

Az intézményi pártoló tagokkal külön megállapodásban is rögzíteni lehet az együttműködés 
módját, a kölcsönös kötelezettségvállalásokat. 

3. Az Egyesület tagjainak felelőssége 

Az Egyesület tagja a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az Egyesület tartozásáért saját 
vagyonával nem felel. 

4. A tagdíj 

Az Egyesület rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A tagok tagdíjának összegét évente a 
Közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíj egy összegben vagy két részletben fizethető. Egy összegben 
történő fizetés esetén a tagdíj befizetésének esedékessége az adott év május hó 31. napja, míg két 
részletben történő fizetés esetén az első részlet esedékessége a tárgyév május hó 31. napja, míg a 
második részlet esedékessége a tárygév szeptember 30. napja. A tagdíjat a tagok jogosultak 
készpénzben vagy átutalás formájában megfizetni. 

A tagdíjhátralék miatt, a tag részére ajánlott levél formájában küldött írásbeli felszólításnak 
tartalmaznia kell a hátralékos tagdíj összegét, illetve a nem teljesítése esetére meghatározott 
j ogkövetkezmény t. 

III. Az Egyesület szervei és tisztségviselői 

1. A közgyűlés 

1.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 

A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

Az Elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került; 
d) a Választmány által hozott kizárást tartalmazó határozat ellen, ha a tag jogorvoslati eljárást 
kezdeményezett; 
e) a tagok egyharmada vagy a Választmány kétharmados többsége kezdeményezi; 
f) a Felügyelőbizottság határozata alapján. 

Az a)-c) pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

A Közgyűlés ülése nyilvános; azon elsősorban a tagokon és a Választmányon kívül a Közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vesznek részt. 



5 

1.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály módosítása; 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők (Választmány) megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása, továbbá a közhasznúsági melléklet elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) a Választmány által hozott kizárást tartalmazó határozat elleni jogorvoslati eljárás 
lefolytatása; 
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
1) a végelszámoló kijelölése; 
m) állást foglal alapvető szakmapolitikai kérdésekben, illetve megerősíti vagy felülbírálja a 
Választmány két közgyűlés között hozott állásfoglalásait; 
n) éves tagdíj összegének meghatározása; 
o) levezető elnök, szavazatszámlálók megválasztása. 

1.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a rendes tagok által leadható szavazatok 
több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. 

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belül meg kell ismételni. A megismételt 
közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredetileg összehívott közgyűlés 
napirendi pontjait illetően abban az esetben, ha ezekről, illetve a közgyűlés megismételhetőségének 
lehetőségéről a tagokat már az eredeti meghívóban tájékoztatták. 

A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással vagy Közgyűlés tartása nélkül 
hozott határozattal hozzák meg határozataikat. 

1.4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezette] többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 



6 

1.5. A Közgyűlés döntéseit a jogszabály, illetve az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szótöbbség hiányában a Közgyűlés határozatot nem hoz. A 
döntéseket a Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg, a tisztségviselőket viszont titkos szavazással 
választja meg. Titkos szavazást kell elrendelni akkor is, ha azt a Közgyűlés jelenlévő tagjainak 
több mint fele kéri. A tisztségviselők megválasztásakor az elnök javaslata alapján a Közgyűlés 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az egyesület tagjai közül választja meg a levezető 
elnököt, illetve a 3 tagú szavazat számláló bizottságot. 

A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 
• az Egyesület alapszabályának módosításához 

A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges: 

• az Egyesület céljainak módosításához, 
• az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez. 

1.6. A Közgyűlés összehívásának szabályai 

A Közgyűlést az Elnök legalább 15 nappal megelőzően meghívó küldésével vagy 
közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, az 
ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A Közgyűlés tartásának helye 
- eltérő megállapodás hiányában - az egyesület székhelye. A napirendet a meghívóban olyan 
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 
álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, 
az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és 
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az Egyesület 
szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 
iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. 

A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, s azt az Egyesület két, e feladatra 
megválasztott tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvvezetőt, illetve a két hitelesítő tagot az elnök, 
illetve a levezető elnök javaslata alapján, az egyesület tagjai közül a Közgyűlés nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg. 

A tagok Közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat 
tervezetét tizenöt napos válaszadási határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik 
szavazatukat ugyancsak írásban közlik. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha 
legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő 
tag jelenléte a határozatképességhez szükség lenne ülés tartása esetén. 

A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A 
szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül az Elnök 
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megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a 
tagokkal. 

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az Elnöknek össze kell hívnia. 

A Közgyűlést - a tisztségviselőket választó közgyűlés kivételével - az Elnök vezeti. A 
tisztségviselőket választó Közgyűlést a levezető Elnök vezeti. 

2. A Választmány 

Az Egyesület ügyvezetését a Választmány látja el. 

2.1. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök, Alelnök és a Választmány tagjai. A 
Választmány tagjának magyar állampolgárt lehet megválasztani. A Választmány létszáma kilenc fő. 

A Választmány tagjait az Egyesület tagjai közül kell megválasztani. 

Az Egyesület vezető tisztségviselőit a Közgyűlés tagjai sorából, határozott időtartamra, 2 éves 
időtartamra, titkos szavazással választja. 

A Választmány tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
beszámolni. 

2.2. A Választmány feladatkörébe tartozik, az Egyesület tevékenységét illető valamennyi 
tartalmi, személyi, pénzügyi kérdés, azokat kivéve, amelyek a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak. Ezen belül: 
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
1) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés, illetve a kizárásra 
vonatkozó elsőfokú határozat meghozatala; 
n) a közérdekű célok megvalósításához szükséges módszerek felkutatása, az eszközök biztosítása, 
o) pártoló tagok egyes csoportjainak (pl.: iskolai pártoló tagok) esetleges további jogainak és 
kötelezettségeinek meghatározása továbbá döntés az intézményi pártoló tag felvételéről, 
együttműködési megállapodások megkötéséről; 
p) műhelyek, területi szervezetek, szakbizottságok létrehozása. 

2.3. A Választmány működése 
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A Választmány legalább kéthavonként, illetve szükség szerint ennél gyakrabban ülésezik. 

A Választmány üléseit a napirend közlésével az Elnök hívja össze legalább hét nappal a választmányi 
ülést megelőzően az írásbeli napirendi pontok egyidejű e-mailen való megküldésével. 

A választmányi ülés összehívását a testület bármely tagja kezdeményezheti írásban az ok és cél 
megjelölésével. Ebben az esetben az elnök köteles a Választmányt az írásbeli kezdeményezéstől 
számított 15 napon belül összehívni. 

A Választmány határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén 
az ülést tizenöt napon belül meg kell ismételni, amikor is az ülés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes, ha a napirend a távolmaradók számára is ismert. 

A Választmány határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A kisebbségi 
véleményt rögzíteni kell. 

A Választmány köteles a Választmány döntéseiről az Egyesület tagjait legalább háromhavonta 
írásban tájékoztatni. 

2.4. A Választmány tagjaiból nyílt szavazással háromtagú Bizottságot választ, amelynek 
feladata a jogszabályt, az alapszabályt vagy a közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten 
sértő magatartást tanúsító taggal szembeni kizárási eljárás lefolytatása. A Bizottság köteles a 
kizárási eljárást a tag vagy az egyesületi szerv kezdeményezésére ülését 30 napon belül 
lefolytatni. A Bizottság köteles a fenti magatartást tanúsító tagot írásban (ajánlott, 
tértivevényes formában) a bizottsági ülés tartását megelőzően legalább 7 nappal értesíteni. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell az esetleges kizárást megalapozó magatartás megjelölését, a 
kizárást indítványozó tag vagy egyesületi szerv megnevezését, továbbá felhívást arra 
vonatkozóan, hogy az esetleges bizonyítási indítványait írásban vagy a tárgyalás során szóban 
megteheti, illetve magával hozhatja. A Bizottság a kitűzött tárgyalásra köteles a kezdeményező 
tagot, amennyiben az egyesületi szerv kezdeményezésére történik, az Elnököt a Bizottság 
ülésére meghívni és meghallgatni. 

A Bizottság a meghallgatást követően - figyelembe véve a feltárt tényállást, illetve a 
bizonyítékokat - 15 napon belül írásbeli javaslatot tesz a Választmány részére a kizárást 
tartalmazó határozat meghozatalára vagy a kezdeményezés elutasítására. 

A Választmány köteles a Bizottság által kézbesített dokumentum kézhezvételétől számított 
legközelebbi ülésén dönteni a tag kizárásával kapcsolatos eljárás megszüntetéséről vagy a tag 
kizárását tartalmazó határozat meghozataláról. 

Az a tag, aki ellen kizárást tartalmazó határozatot hozott a Választmány, a határozat 
kézbesítésétől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Közgyűléshez. 



9 

-** 3. Az Elnök és az Alelnökök 

3.1. A Közgyűlés tagjai sorából - titkos választással - Elnököt és két Alelnököt választ. A 
Választmány az Elnök és két Alelnök koordinálja. Az Elnök, illetve Alelnökök feladataikat 
személyesen kötelesek ellátni. 

3.2. Az Elnök feladat- és jogköre a belső koordináció, a más intézményekkel, szervezetekkel való 
kapcsolattartás. Az elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, de munkájáról a Választmány 
ülésein rendszeresen be kell számolnia. 

Az Elnök köteles a jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. 

3.3. Az Alelnökök az Elnök irányításával ellátják az Egyesület napi tevékenységéből adódó 
feladatokat. A feladatok ellátása során a Választmány határozatait kötelesek figyelembe venni és 
végrehajtani. 

3.4. A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok, illetve 
összeférhetetlenségi szabályok: 

3.4.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült, 

• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 
• akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 

3.4.2. A Választmánynak nem lehet Elnöke, illetve Alelnöke az, aki valamely pártban, 
szakszervezetben, testvérszervezetekben - ugyanolyan vagy hasonló cél megvalósítására létrehozott 
jogi személynél vezető tisztségviselői feladatot lát el. 

3.5. Az Egyesület megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

3.6. Vezető tisztségviselők megbízásának megszűnése: 

3.6.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
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a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

3.6.2. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. 

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

3.7. Vezető tisztségviselő felelőssége 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont 
át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen 
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. 
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

IV. Az Egyesület képviselete, bankszámla feletti rendelkezési jog 

1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának 
korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel 
szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel 
bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy 
tudnia kellett volna. 

2. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan gyakorolja. 

V. Műhelyek, helyi csoportok 

A Választmány az Egyesület feladatainak ellátása érdekében, illetve az egyes feladatok megvalósítása 
céljából állandó és ad hoc jellegű műhelyeket is működtethet, illetve szakbizottságokat is létrehozhat. 

Az országos működés, a helyi szakmai közélet megerősítése, a szakmai munka segítése érdekében 
területi szervezetek, illetve ezek tömörülései hozhatók létre, e szervezetek élén a helyi tagság által 
választott tisztségviselők állnak. 

A közgyűlés által létrehozott szervezeti egységek jogi személységgel nem rendelkeznek. 
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VI. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

1. Az Egyesület az alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önállóan gazdálkodik. 

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult, azonban ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti. 

A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 
fenntartását. 

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folyatat. 

2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

3. Az Egyesület bevételei: 
a) tagdíj, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) egyéb bevétel. 

4. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

VII. Felügyelőbizottság 

l.Az Egyesület gazdálkodásának, működésének ellenőrzésére, a Választmány, valamint a jogi 
személy érdekeinek megóvása céljából a Közgyűlés háromtagú Felügyelőbizottságot választ. A 
Felügyelőbizottság tagjainak - elnök és tagjainak - megbízatása 3 évre szól. 

Az Felügyelőbizottság tagjai: 

elnök: Földesné Hartmann Ibolya (lakcím: 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc utca 90.) 
tag: Jakab Judit (lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A.) 
tag: Szergejev Zsuzsanna (lakcím: 1012 Budapest, Mátray utca 3.) 

2 .A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy 
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 
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A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 
A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 

A felügyelőbizottsági tagsági a Közgyűlésen történő választást követően, a jogviszony 
elfogadásával jön létre. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

3. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

4. A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály 
és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

5. Az Felügyelőbizottság eljárását ügyrendje állapítja meg. 

5.1. A Felügyelőbizottság legalább évente egy alkalommal tart ülést, melyet a napirend 
közlésével a bizottság elnöke hív össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább 
2 tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5.2. A Felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

5.3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

5.4. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a Felügyelő 
Bizottság is jogosult. 

5.5. Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 
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5.6. A Felügyelő Br/ottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, 
határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a 
jelenlévő tagok, esetleg a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a 
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, 
hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A 
Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult a jegyzőkönyvbe foglalni neve feltűntetése mellett a 
döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén részt vevő tagok írják 
alá. 

A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek, és 
tevékenységükkel kapcsolatosan felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

VIII. Az Egyesület megszűnése 

1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Egyesülettel egyesülhet és csak 
Egyesületekre válhat szét. 

2. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon 
feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

A fentiek alapján a jelen alapszabály nem kíván meghatározni olyan egyesületet, amelyre az 
egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén átadni rendeli a megmaradt vagyont. 

IX. Nyilvántartás, iratokba történő betekintés 

A Közgyűlés és a Választmány döntéseit a Választmány köteles nyilvántartani a határozatok tárában. 
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők 
számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. 

Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek érintettekkel való közléséről, illetve nyilvánosságra 
hozataláról az Egyesület honlapján történő közzététellel. 

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok nyilvánosak, 
arról saját költségére másolatot készíthet az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban. A 
betekintés azonban megtagadható, ha az a titokvédelmi vagy egyébként személyhez fűződő 
jogokat érint és a védelemre jogosult személy az alól felmentést nem adott. 

X. Vegyes rendelkezések 
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A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény továbbá a közgyűlési 
határozatok az irányadók. 

A jelen egységes szerkezetű alapító okirat magában foglalja az alapítás óta bekövetkezett 
valamennyi módosítást, továbbá a 2013. évi V. és a 2011. évi CLXXV. törvény által előírt 
kiegészítéseket és változásokat is. 

Jelen Alapszabály szövegében a módosítások félkövér betűvel kerültek feltüntetésre. 

Jelen - módosított - egységes szerkezetű Alapszabályt az Egyesület a 2014. május 17. napján tartott 
Közgyűlésen fogadta el. 

Budapest, 2014. május 17. napján 

Alulírott dr. Szenteleki Judit ügyvéd (dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, székhely: 1137 Budapest, 
Pozsonyi út 41. 1/3.) a jelen alapszabályt ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapszabály egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Budapest, 2014. május, 17. napján 

Arató László 
elnök 

DR- SZENTELEKI 

( n 37 Budapest, Pozsonyi út 41.1/3.) 
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